
  

 1 

 

ACTA CONSELL DELS INFANTS DE MOLINS DE REI 

Segona sessió  

13 de gener de 2020 a la Federació Obrera, de 17:30h a les 19:15h 

 

 

Assistents 

 

Consellers i Conselleres del Consell d’Infants: 20 infants 

Dinamitzadors: Marc Serra i Arnau Mata (CIVIS) 

 

 

 

• Joc inicial: el director d’orquestra 

 

Per trencar el gel i començar d’una manera més amena, juguem una estona breu al joc 

del director d’orquestra. 
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• Activitat 1. Presentació dels diferents articles de la Convenció dels Drets dels 

Infants 

En la darrera sessió i abans d’acabar, vam repartir la Convenció dels Drets dels Infants, i 

vam demanar que els Consellers/es triessin un dret/article per exposar al gener. En 

aquesta segona sessió els diferents membres del Consell surten a presentar els diferents 

drets/articles. Demanem que aquells que exposen un mateix dret/article surtin plegats 

a presentar-lo, i després de cada presentació entrem a debatre i a reflexionar al voltant 

del seu significat i de si trobem que a Molins i/o a d’altres indrets del món es compleixen. 
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• Activitat 2. Com promourem un projecte sobre el reciclatge, la millora del medi 

ambient i de la sostenibilitat a Molins? 

 

En la dinàmica principal de la sessió, ens disposem a contestar una sèrie de preguntes 

que guiaran cap a on ens orientarem per tal de definir el projecte a treballar. Ho fem via 

paperògrafs repartits per l’aula, i on cada Conseller/a lliurement pot anar-hi enganxant 

respostes, idees, suggeriments,... 

 

El buidatge de l’activitat resulta ser el següent: 

 

1. Què és per vosaltres...? 

 

- El medi ambient 

 

• Utilitzar més el transport públic (hi coincideixen fins a 7 Consellers/es) 

• Disposar de més zones verdes, i respectar-les (hi coincideixen fins 5 

Consellers/es) 

• El dibuix d’un planeta 

 

- La sostenibilitat 
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• No utilitzar tant de plàstic per les microfibres que s’acaben empassant els 

animals de tot tipus (hi coincideixen fins a 3 Consellers/es) 

• Menjar sa i deixar de menjar carn perquè aquesta contamina (on hi coincideixen 

fins a 2 Consellers/es) 

• Menjar sa i bo i mirar de reduir el consum de plàstic 

• Menjar sa i cuidar-se 

• Menjar més fruita i verdures, és a dir més sa, i en comptes de galetes o xocolata 

per poder també reduir els plàstics (hi coincideixen fins a 2 Consellers/es) 

 

- El reciclatge 

 

• El dibuix d’un contenidor de reciclatge (hi coincideixen fins a 11 Consellers/es) 

• Reaprofitar tot tipus de coses 

• Posar contenidors grocs a Molins 

• No utilitzar ni ampolles ni bosses de plàstic (hi coincideixen fins a 3 

Consellers/es) 

• Un dibuix amb diferents contenidors i amb dibuixos de diferents residus que 

van a cadascun d’ells 

• Separar el menjar i els diferents residus que llencem 

• Posar més contenidors a Molins i de tots els colors (hi coincideixen fins a 11 

Consellers/es) 

• Fer servir només un plàstic perquè així es més fàcil reciclar (hi coincideixen fins 

a 4 Consellers/es) 

• Reduir l’us de bosses de plàstic a les botigues i supermercats (hi coincideixen 

fins a 6 Consellers/es) 

• Reutilitzar 

 

- La contaminació 
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• I no hi fem res, ens quedarem sense planeta (hi coincideixen fins a 6 

Consellers/es) 

• No utilitzar tant de plàstic (hi coincideixen fins a 4 Consellers/es) 

• Un dibuix de fàbriques contaminant 

• Un dibuix amb dues imatges, una d’una situació correcta amb deixalles dins 

una paperera i una altra amb les deixalles a terra al costat de la paperera (hi 

coincideixen fins a 5 Consellers/es) 

• Un dibuix amb diferents elements de plàstic com ampolles de detergent, 

bosses,... 

• El dibuix d’una fàbrica (hi coincideixen 2 Consellers/es) 

• Un dibuix de diferents bosses de plàstic 

• La gent que llença plàstic, i que aquests arriben al mar, i això provoca que 

morin animals (hi coincideixen 9 Consellers/es) 

 

- L’ecologisme 

 

• No utilitzar tant de plàstic 

• No recollir les caques de gos (hi coincideixen fins a 19 Consellers/es) 

• Utilitzar els contenidors de tots els colors 

 

- Coneixeu altres paraules o conceptes que s’hi assemblen? 

 

• Reutilitzar 

• Cuidar elements en bon estat 

• Ecològic 

 

 

2. Quines iniciatives coneixeu que s’hagi posat en marxa a Molins sobre el medi 

ambient, la sostenibilitat, el reciclatge,...? 
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• Recentment s’ha creat la nova planta de triatge 

 

 

3. Què faríeu perquè la ciutadania tingués més cura del medi ambient, reciclés 

més, contaminés menys,...? Quins missatges faríeu arribar? 

 

• Crear una campanya a favor del reciclatge (hi coincideixen 16 Consellers/es) 

• Fer entendre a la ciutadania que ha de reciclar (hi coincideixen 2 Consellers/es) 

• Conscienciar a la ciutadania en relació a que si la cosa no canvia i reciclem més, 

en els propers anys anirem a pitjor (hi coincideixen 3 Consellers/es) 

• Col·locar a Molins més varietat de contenidors (Hi coincideixen 3 Consellers/es) 

• Col·locar a Molins de Rei un contenidor de color groc (Hi coincideixen 3 

Conselleres/es) 

 

4. Què preguntaríeu al responsable de l’Ajuntament sobre què es fa i sobre allò 

que es podria fer a Molins sobre el tema tractat? 

 

• Quines polítiques teniu pensat fer des de l’Ajuntament en relació al reciclatge, 

el medi ambient i la sostenibilitat? 

• Per què vau triar aquest tema, d’entre els que vam proposar, perquè el 

treballem des del Consell? 

• Quins indicadors teniu per mesurar l’ecologisme i la sostenibilitat a Molins? 

• Per què no poseu màquines de reciclatge com sí n’hi ha a d’altres països? Així, 

la ciutadania reciclaria més! 

• Quan posareu contenidors grocs a Molins? 

• Quines campanyes feu en relació a la cura del Medi Ambient? 

• Apliqueu la norma de les 3 R’s? 

 



  

 7 

 

En acabat, fem la posada en comú d’allò generat pels diferents grups i prenem nota de 

totes les idees que han sortit. Tot seguit, i abans de passar a recollir i respondre les 

preguntes d’avaluació, dos voluntaris filmen el vídeo de resum de la sessió on expliquen 

tot allò que han treballat. 

 

• Tancament amb l’activitat d’avaluació 

 

Els Consellers i Conselleres responen a la pregunta de “Us ha agradat la sessió?” i 

indiquen si la sessió els hi ha semblat curta o llarga. Aquest n’és el resultat: 

 

• T’ha agradat la sessió? 

 

SÍ NO NI SÍ NI NO 

14 3 3 

70% 15% 15% 

 

• Has trobat la sessió curta o llarga? 

 

CURTA LLARGA NI SÍ NI NO 

6 11 3 

30% 55% 15% 

 

  

Tancament 

 

 

  


